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YLEISTÄ	
 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää paikallisella tasolla asukkaiden 
kotiseutuajattelua, lisätä asujien osallistumishalukkuutta kunnalliseen 
päätöksentekoon sekä vaikuttaa rakentavasti toiminta-alueensa yleiseen 
viihtyvyyteen. 

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan toimien alueensa etujärjestönä Turun 
kaupungin eri hallintokuntiin yhteistyössä Kotiseutuliiton, Turkuseuran, alueen 
yritysten, muiden toimijoiden ja asukkaiden kanssa.  

Yhdistyksellä on kolme päätoimintamuotoa:  

I. Suora vaikuttaminen alueen asioihin/alueellinen edunvalvonta 

II. Julkaisutoiminta, sekä  

III.  kulttuuri- ja virkistystilaisuuksien järjestäminen joko yksin tai 
yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

Toimintavuonna ilmaantuneen korona -pandemian takia yhdistyksen toiminta 
hallituksen toiminta mukaan lukien oli keskeytyksissä maaliskuusta 
elokuuhun. Myös vuosikokous jouduttiin siirtämään sovitulta huhtikuulta 
syyskuun alkuun. 

TAVOITTEET	VUODELLE	2020	
 

Yleisenä tavoitteena on säilyttää yhdistys toimintakykyisenä perustoiminnoissaan huolimatta 
korona -pandemian aiheuttamista rajoitteista.  
 
Tavoitteena on toimialueen kaikenpuolinen kehittäminen ja yhteistyönmallien edellään 
kehittäminen Turkuseuran, Aluefoorumin, Aurajokisäätiön, Maarian seurakunnan Itä-
Maarian alueneuvoston, Elävän Kulttuurin Koroinen ry:n ja muiden alueella vaikuttavien 
toimijoiden kanssa. Asukasbudjetointijärjestelmään tutustutaan ja sen hyväksikäyttöä 
edistetään.  
 
Laajamittaisempiin kulttuurihankkeisiin, kuten jollekin kulttuurivaikuttajalle omistettu 
symposiumin järjestämiseen ja näytelmien tuottamiseen ja printtijulkaisujen tekemiseen 
mennään mukaan vain perustelluista syistä ottaen huomioon yhdistyksen omat resurssit.  
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TAVOITTEET	TOIMINTAMUODOTTAIN	

Alueen	kehittämistoiminta:	
 
Seurataan aktiivisesti alueen kehittymistä ja osallistutaan Turkuseuran ja muiden alueella 
vaikuttavien toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin. 

Kehitetään aktiivisesti tapoja jakaa ajankohtaista tietoa niin yhdistyksen hallituksessa 
jäsenistön piirissä yleensä. 

Erityisesti panostetaan Asukasbudjetoinnin käyttöön edistämiseen.  

 

Virkistystoiminta:	
 

HaliSviikko  ja   -ilta oli tarkoitus järjestää toukokuussa 2020 kaupunginosaviikkoihin 
kuuluvina vuoden 2019 mallin  mukaan (Halinen-Räntämäki- Koroinen 
kaupunkiosaviikko). Päätapahtumiksi oli valittu seuraavat:  

Päätapahtumat: 

- Kylvön siunaus, äitien päivänä 12.5. 2020, yhteistyökumppani Maarian 
seurakunta. 

- Halisilta, ke 15.5.2019 Useita yhteistyökumppaneita.  

- Alueen kaavoituksesta ja turvallisuutta koskeva seminaari 

Korona -pandemian takia nämä kaikki tapahtumat jouduttiin peruuttamaan. Lähtökohtana 
on, että suunnitelmat toteutetaan soveltuvin osin 2021. 

Koroisten	ristin	kesä-	ja	joulutapahtumat:		
 

Tarkoituksena oli osallistua Koroisten ristin kesä- ja jouluhartaustilaisuuksiin kahvitarjoiluin 
aiempien vuosien tapanaan.  

Korona -pandemian takia nämä kaikki kesätapahtumien kahvitarjoilut Koroisten niemellä 
peruuntuivat. Näin ollen toimintavuonna yhdistys osallistuu vain jouluhartaustilaisuuteen 
näillä näkymillä. 

Kulttuuritoiminta/symposiumit	
Kulttuurilautakunnalta on haettu avustusta Lauri Viljanen symposiumin järjestämiseen 
vuonna 2019. Hankkeelle ei saatu avustusta, joten koko hanke jäi toteutumatta.  
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Kotiseutuliitolta ja Koneen säätiöltä haetaan avustusta John Keats – seminaarin ja 
runoesityksen järjestämiseen vuonna 2020. Lähtökohtana on se, että John Keats on 
kansainvälisesti hyvin arvostettu runoilija, jonka kuolemasta tulee ensi vuonna kuluneeksi 
200 vuotta, ja että Timo Leinoselta on juuri valmistunut aiemmin suomentamattoman 
Keatsin Endymion -runoelman I kirjan suomennos. Runoesityksen esityspaikaksi on 
suunniteltu Koroisten kylää.  

Kulttuuritoiminta/näytelmät	
 

Haetaan yhteistyössä Itä-Maarian alueneuvoston kanssa avustusta V-S Kulttuurisäätiöltä 
Jaakko Finno -näytelmän toteuttamiseksi. Hakemus jätettiin 10.2.2020.  
 
Päätös saatiin toimintavuoden toukokuussa. Avustusta ei myönnetty 

Julkaisutoiminta	
 

Aloitetaan neuvottelut yhteistyöstä Elävän Kulttuurin Koroinen ry:n kanssa 
julkaisutoiminnan kehittämisestä ja ylläpidosta säilyttäen kuitenkin nettijulkaisun 
Koroinen.fi itsenäisyys. 
 
Koroinen.fi sivustosta pyritään kehittämään julkaisualustaa blogityyppisille kirjoituksille 
hyväksi käyttäen sitä, että Koroinen.fi:stä löytyvät nyt kaikki KoroiSet -lehdet 
sisällysluetteloineen. 

Yhteistyöstä	Suomen	Kotiseutuliiton	ja	Turkuseuran	kanssa	
 

Yhteistyötä jatketaan aiempaan tapaan levittämällä tietoisuutta Turkuseurasta ja sen 
toiminnasta ja julkaisuista. Sama koskee myös Kotiseutuliittoa.  

Muu	toiminta	
 

Muusta toiminnasta päätetään tapauskohtaisesti erikseen. 
 
 
 


